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INSPIRATION

Under detta projekt har vi jobbat med att utveckla en kombinerad kaffe- 
och proviantmaskin till campusområden. Vår ambition var att kiosken 
skulle vara intuitiv och ge god återkoppling till användaren, vilket är 
ett problem med de maskiner som finns på campus idag. Vi lade alltså 
stor vikt vid att produkten skulle vara kognitivt ergonomisk - såväl som 
snygg och funktionell. Vi lade mycket tid på att identifiera problemen 
med produkten och analysera den utifrån personer med olika funk-
tionshinders synvinkel. Allt detta resulterade i maskin med touchskärm 
som guidade en genom hela köpet. Utseendemässigt har vi minskat 
storleken på kaffedelen och rundat kanterna för att ge ett lättare och 
mindre skrymmande utseende.

PROBLEMET 
De maskiner som finns på campus 
idag är ofta icke-konsekventa och 
inte bra ur ett kognitivt ergonomiskt 
synsätt. Maskinerna har många oli-
ka knappar och det är ofta otydligt 
vad de olika knapparna gör. Det kan 
vara svårt att se vad de olika varor-
na kostar på grund av placeringen 
av produktens nummer och pris-
lappen. På somliga maskiner ska 
kunden stoppa in sitt betalkort inn-
an köpet specificeras och på andra 
efteråt. Slutligen kan det vara svårt 
att veta vilken summa som faktiskt 
dragits från kortet. 
Sammanfattningsvis ges det dålig 
och i vissa fall obefintlig feedback 
till kunden så det är svårt att veta 
om man har gjort rätt eller inte. I 
projektet begränsade vi oss till funk-
tionen då man väljer produkt och 
den yttre konstruktionen.

EXISTERANDE LÖSNINGAR
Det finns många olika maskiner på 
marknaden idag, men den stora 
skillnaden för oss är att vi fokus-
erar på studenter och därför vill ha 
en tekniskt uppdaterad lösning med 
touchskärm och ett estetiskt tillta-
lande utseende.

ANVÄNDAREN 
Vi har valt att fokusera på universi-
tetsmiljöer, så som korridorer och 
uppehållsrum, och därför är an-
vändaren huvudsakligen studenter 
och anställda på universitetet. Även 
personer med fysiska begränsningar 
skulle obehindrat kunna använda 
kiosken. I kategorin ”användaren” 
inkluderade vi även den person som 
sköter om och servar maskinen. 
I vår design gjorde vi de tekniska 
komponenterna lättillgängliga och 
underlättade arbetet att fylla på va-
ror i kiosken.

METODEN
Först och främst identifierade vi 
problemet. Vi analyserade an-
vändarupplevelsen hos några oli-
ka kiosker utifrån olika kriterier. 
Hur väl fungerade maskinen för 
en person med respektive utan 
funktionsnedsättning? Hur var 
upplevelsen om man satt i rullstol? 
Vad kunde vi förbättra? I vår analys 
kom vi fram till att maskinens 
knappsats borde ersättas med en 
display med pek-funktion och att 
vi skulle skapa ett, för kunden, mer 
intuitivt gränssnitt för att välja va-
ror och få översikt över sitt köp. Vi 
undersökte sedan vad som skulle 
vara den optimala dispositionen 
av kioskens olika komponenter: 
display, kortläsare och knappsats, 
kaffeautomat, matlucka etc. 

RESULTATET 
Projektet resulterade i en uppdater-
ing av de existerande kioskerna på 
campus, med samma sortiment 
men en smidigare upplevelse för 
kunden. Gränssnittet förenklar kö-
pet och ger en möjlighet att välja 
flera varor samtidigt, ger översikt 
av de valda varorna, pris och alter-
nativ samt möjlighet att ångra sig 
och avbryta köpet. Displayen är syn-
ergonomiskt utformad med god 
kontrast för att underlätta för per-
soner med synnedsättning och ger 
även ljudåterkoppling till hörselska-
dade. Kioskens proportioner är an-
passade för den genomsnittlige an-
vändaren såväl som för någon med 
fysiska problem.
I den estetiska utformningen siktade 
vi på ett modernt uttryck som skulle 
förhöja miljön kiosken placerats i. 
Vi eftersträvade även ett lättare in-
tryck och en känsla av att maskinen 
inte var så stor och otymplig som 
de som finns på plats idag.

OM VI HADE MER TID OCH RESURSER 
Skulle vi gått steget längre i förverkligandet 

av maskinen. Vi hade gjort mer research på 
vilka olika tekniska lösningar som skulle kun-
na förbättra maskinens funktionalitet och även 
genomfört användartester i större utsträckning. 
Vi skulle även undersökt möjligheterna till fi-
nansiering av bättre maskiner på campus 

med hjälp av olika leverantörer och före-
tag.


